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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ELi ja Gruusia assotsieerimisleping, eelkõige selle idapartnerluse 2012–

2013 raames läbi räägitud kaubavahetust käsitlev osa, on peale kõige muu ka üks 

kaugeleulatuvamaid vabakaubanduslepinguid, mille sõlmimise üle EL on kolmanda 

riigiga läbirääkimisi pidanud; 

B. arvestades, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomine ELi ja Gruusia 

vahel on lepingu üks olulisemaid vastastikku kasulikke elemente; arvestades kaubanduse 

vaieldamatut tähtsust majanduskasvule, töökohtade loomisele, heaolule ja stabiilsusele; 

 

C. arvestades, et ELiga põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda luues peab 

Gruusia, selleks et parandada oma pääsu ELi turule, võtma endale siduvaid kohustusi 

oma seaduste ja standardite kohandamiseks, et järgida ühiseid norme ja väärtusi; 

D. arvestades, et kaupade sujuvam liikumine ja paremad investeerimistingimused Gruusias on 

ELile kasulikud; 

E. arvestades, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping sisaldab mitmeid sätteid, mis 

on suunatud Gruusia kaubandusõiguse ja kaubandusega seotud poliitiliste meetmete 

reformimisele kooskõlas ELi õigustikuga ja sellest õigustikust lähtudes, et ajakohastada 

majandust ning luua parem ja paremini prognoositav ettevõtluskeskkond, sealhulgas 

VKEde jaoks; 

F. arvestades, et säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra (GSP+) 

soodustuste andmisega on EL Gruusia majandust juba märkimisväärselt toetanud; 

1. tunnustab Gruusia kindlat tahet tihendada ELiga majandussidemeid ning teostada selleks 

põhjalikke ja raskeid majandusreforme; 

2. avaldab Gruusiale tunnustust selle eest, et Gruusia on suutnud vastu panna välissurvele, 

sh Venemaa poolt, ja suunata oma eksporti uutele turgudele, ning julgustab Gruusiat ka 

tulevikus sama teed minema; mõistab hukka majandussurve poliitika, mida Venemaa 

rakendas Gruusia suhtes enne ja pärast põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 

allakirjutamist 2014. aasta juunis;  

3. on veendunud, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping avaldab pikaajalist 

positiivset mõju Gruusia majandusele ja aitab sellega tõsta Gruusia kodanike elukvaliteeti; 

4. märgib rahuloluga, et Gruusia parlament ratifitseeris põhjaliku ja laiaulatusliku 

vabakaubanduslepingu 18. juulil 2014, avades sellega tee lepingu ajutisele kohaldamisele 

alates 1. septembrist 2014; 

5. palub, et liikmesriikide parlamendid ratifitseeriksid võimalikult kiiresti 

assotsieerimislepingu, sh põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu, nii et kõik 
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lepingu majandus- ja kaubandussätted saaksid viivitamata jõustuda;  

6. toonitab, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna edu sõltub sellest, kuidas 

kumbki osapool täidab lepingus sätestatud kohustusi; nõuab sellega seoses, et EL annaks 

Gruusiale vajalikku abi ning püüaks ka leevendada Gruusia lühiajalisi kulutusi; kutsub 

liikmesriike üles jagama Gruusiaga oma majandusreformide ja ühtlustamise alast 

oskusteavet; 

 

7. on veendunud, et parlamentaarne kontroll on ELi poliitika demokraatliku toe üks 

põhitingimusi; kutsub komisjoni seetõttu üles aegsasti hõlbustama põhjaliku ja laiaulatusliku 

vabakaubanduslepingu rakendamise korrapärast ja üksikasjalikku jälgimist Euroopa 

Parlamendi poolt. 
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PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 
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Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell 

Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 

Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, 

Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, 

Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, 

Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 
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asendusliikmed 

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad 

Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez 

Caldentey, Jarosław Wałęsa 
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